Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
HZS-1671/2014

Vybavuje/
plk .Ing. Karol Chvála

Vysoké Tatry
1.decembra 2014

Vec
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka
- zaslanie
(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala @ hzs. sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – pásy
skialpinistické
Pásy skialpinistické umožňujúce výstup po
snehu sú vyrobené s kombinácie dvoch
materiálov pre zaistenie optimálnej
životnosti v pomere 60 -80 % mohair a 20 40 % syntetické vlákno. Šírka 100 -110
mm, ktorú je možné priloženým
orezávačom prispôsobovať rôznym šírkam
lyže. Dĺžka pásu je 190 cm s možnosťou
prispôsobiť kratším dĺžkam. Pásy sú
uložené v prepravnom sáčku
–––––––––––––––

Technická
jednotka
pár

––––––––––
––––––––––

Počet t.j.
1

Cena za t.j. bez
DPH v Eur
––––––––-

Cena spolu bez
DPH v Eur
––––––––––

–––––––
–––––––

––––––––––
–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 882 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
04.12. 2014 do 9.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk

Telefón
052/7877711

Fax
052/7877735

IČO
37879693

e-mail
riaditelstvo@hzs.sk

internet
www.hzs.sk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala @ hzs.sk
6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad
v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek predmetu obstarávania.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2014.

10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenovú ponuku predložte na celý predmet zákazky cena zahŕňa aj montáž zariadenia. Výsledkom procesu
verejného obstarávania bude kúpna zmluva, ktorej čerpanie bude formou záväzných samostatných objednávok
podľa schváleného rozpočtu verejného obstarávateľa na príslušný kalendárny rok.

Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
HZS-1667/2014

Vybavuje/
plk .Ing. Karol Chvála

Vysoké Tatry
1.decembra 2014

Vec
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka
- zaslanie
(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala @ hzs. sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – lavínový set
Lavínová lopata s možnosťou vytvorenia
aplikácie na kopanie. Lopata má rukoväť
typu „T“ zabraňujúca pretáčaniu lopaty
pri kopaní. Rukoväť je teleskopická
s protišmykovým povrchom. List lopaty
má štyri otvory, ktoré je možné použiť pri
zhotovovaní terénnych transportných
prostriedkov. Hrany listu lopaty sú
nabrúsené pre lepší prienik snehovou
pokrývkou. Lopata je plne rozoberateľná.
V oblasti spojov lopaty sú navádzacie
drážky umožňujúce presné a rýchle
zloženie lopaty. Hmotnosť lopaty do 736g,
dĺžka maximálna 98 cm, veľkosť listu
25cm šírka, 37 cm dĺžka.
Lavínová elektronická sonda prvej pomoci
s uhlíkového kompozitu v dĺžka 260 cm.
Elektronická lavínová sonda má
zabudovaný akustický ukazovateľ smeru
a miesta každého normovaného lavínového
vyhľadávača s aautomatickou funkciou
deaktivácie – maximálna podpora
záchranára. Hmotnosť 370g, prijímacia
frekvencia 457 kHz, napájanie 1xAA –
výdrž 150 hodín.
–––––––––––––––

Technická
jednotka
kus

Počet t.j.
1

kus

1

––––––––––
––––––––––

–––––––
–––––––

Cena za t.j. bez
DPH v Eur
––––––––-

Cena spolu bez
DPH v Eur
––––––––––

––––––––––
–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH
Telefón
052/7877711

Fax
052/7877735

IČO
37879693

e-mail
riaditelstvo@hzs.sk

internet
www.hzs.sk

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 962 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
04.12. 2014 do 9.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala @ hzs.sk
6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad
v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek predmetu obstarávania.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2014.

10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenovú ponuku predložte na celý predmet zákazky cena zahŕňa aj montáž zariadenia. Výsledkom procesu
verejného obstarávania bude kúpna zmluva, ktorej čerpanie bude formou záväzných samostatných objednávok
podľa schváleného rozpočtu verejného obstarávateľa na príslušný kalendárny rok.

Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
HZS-1675/2014

Vybavuje/
plk .Ing. Karol Chvála

Vysoké Tatry
1.decembra 2014

Vec
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka
- zaslanie
(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala @ hzs. sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – prsný úväz
horolezecký
Prsný úväz horolezecký nastaviteľný (XSXL) čiernej farby. Váha 280 g. Spĺňa
certifikáciu CE,EN 12277, typ D, UIAA
105.
–––––––––––––––

Technická
jednotka
ks

––––––––––
––––––––––

Počet t.j.
1

Cena za t.j. bez
DPH v Eur
––––––––-

Cena spolu bez
DPH v Eur
––––––––––

–––––––
–––––––

––––––––––
–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 4 882 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
04.12. 2014 do 9.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24

Telefón
052/7877711

Fax
052/7877735

IČO
37879693

e-mail
riaditelstvo@hzs.sk

internet
www.hzs.sk

E –mail: chvala @ hzs.sk
6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad
v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek predmetu obstarávania.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2014.

10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenovú ponuku predložte na celý predmet zákazky cena zahŕňa aj montáž zariadenia. Výsledkom procesu
verejného obstarávania bude kúpna zmluva, ktorej čerpanie bude formou záväzných samostatných objednávok
podľa schváleného rozpočtu verejného obstarávateľa na príslušný kalendárny rok.

